
 

 

 

DEPARTAMENT LABORAL 
Règim Especial de Treballadors Autònoms 

Canvi de Bases de Cotització 
 
 
Benvolgut/da Sr/a, 
 
 
Si Vostè està d’alta a autònoms, li recordem que encara té la possibilitat de modificar la 

base de cotització d’aquest Règim Especial de Treballadors Autònoms fins el proper 

dia 31 d’octubre. El canvi tindrà efectes a partir de l’1 de gener del 2016.  

 

La base mínima és de 884,40€ mensuals i la màxima és de 3.606,00€ mensuals pels qui 

a 01.01.15 siguin menors de 47 anys –o amb 47 anys en aquella data si la seva base de 

cotització del desembre del 2014 és de 1.926,60€ o superior o siguin alta en aquest 

règim. 

 

Els qui a 01.01.15 tinguin complerts  48 anys o més podran elegir una base de 

cotització mensual entre 953,70€ i 1.945,80€ ‐mínima i màxima per a ells. Si per mort 

del titular del negoci el seu cònjuge amb 45 o més anys d’edat l’hagués de substituir i 

per tant esdevenir alta en aquest règim especial, podrà triar una base compresa entre 

884,40€ i 1.945,80€. 

 

D’altra banda, els qui abans dels 50 anys haguessin cotitzat en algun règim del sistema 

de la SS un mínim de 5 anys, podran mantenir l’anterior base, amb condicions, o 

incrementar‐la i fins a un determinat import. 

 

Els recordem que la quantia de base de cotització té incidència, en més o menys mesura 

segons el cas, en el càlcul de les corresponents prestacions devengades (incapacitat 

temporal o permanent, maternitat/paternitat, jubilació, mort i supervivència … ) 



 

 

 
 

 

Aprofitem per a recordar-los que l'enquadrament en el Règim Especial de Treballadors 

Autònoms queda determinat en funció qui ostenta la titularitat del negoci, de quina 

capacitat d'influència tenim sobre el negoci, o del grau de parentesc i/o convivència 

tenim amb el/s propietari/s. 

 

Si està interessat en canviar la base de cotització, o bé, si simplement vol informació, 

contacti amb l’Àrea Laboral. 

 

Atentament, 

 

Olot, Octubre 2015 


